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           SZTRÁJKFELHÍVÁS KIBOCSÁTÁSÁT KEZDEMÉNYEZI  

           AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCS ELNÖKSÉGE 

A tervezett sztrájkkövetelések 2016. november 10.-ig pontosan 
megfogalmazásra-, és kiküldésre kerülnek az MKKSZ Szociális OSZT tagjai 
számára. 

A legfontosabb követelés: 2017. január 1-től 30%-os 
keresetnövekedés biztosítása fenntartótól-,  és jogviszonytól 
függetlenül valamennyi szociális ágazatban foglalkoztatott 
dolgozó számára! 

           A SZOCIÁLIS ORSZÁGOS TANÁCS NOVEMBER 10-én ÜLÉSEZIK! 

1. November 2-án, az MKKSZ Abonyi utcai központjában Józsa Hajnalka 
társelnök vezetésével ülésezett a Szociális OSZT Elnöksége, amelyen részt 
vett Boros Péterné, az MKKSZ elnöke, Árva János MKKSZ alelnök, Dr. 
Marosi János, SZÜB Elnöke, az MKKSZ budapesti titkára, sztrájkügyi 
szakértő. A tanácskozáson fontos személyi és érdekvédelmi döntés 
született. 

2. Boros Péterné tájékoztatást adott a Szociális Ágazati Érdekegyeztető 
Fórum üléseiről, a tárgyalt napirendekről. A Fórum éves munkatervének 
elfogadása során az MKKSZ Szociálisok képviselője a mandátumának 
megfelelően járt el.   
(munkaterv: http://www.mkksz.org.hu/html/main/2016/szaefmunkaterv1.pdf )  
 

 

 



Az eddigi üléseken tárgyalt napirendeket részletesen ismertető 
háttéranyagokat bővebben itt lehet megismerni. 
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2016/szaefmkkszdokumentumok.pdf  

A Kormány tájékoztatott, hogy átszervezi az érdekegyeztetés rendjét és 
ennek során létrehozzák a Szociálpolitikai Tanácsot. A SZÁÉF munkavállalói 
oldalán belső vita alakult ki az e testületbe küldendő személyek körül, majd 
sikerült egy konszenzusos megoldást kialakítani. 

3. Az OSZT Elnöksége Árva Jánost /szakszervezeti politika/ és Mátics Katalin 
/szociálpolitika/ szakértőket delegálta rotációval a Szociálpolitikai Tanácsba.
  

4. Az Elnökség külön napirendben tárgyalta a szociális ágazatban kialakult 
általános és az emberi erőforrás krízist.  
 
A testület tagjai személyes tapasztalataik, a szaksajtó adatai és hírei, a 
kormányzati adatok és a fenntartók jelzései, valamint a társadalom, a helyi 
sajtó és a gondozottak jelzései alapján egyaránt arra a következtetésre 
jutott, hogy a szociális ágazatban tartós a kialakult 7-8 százalékos állandó 
létszámhiány, ezen belül kiugróan magas a középkáder és szakemberhiány.  
Megállapították, hogy a helyettesítések miatt már extrém a munkaterhelés 
növekedése, tarthatatlanul alacsonyak, és nyolc éve változatlanok a bérek. 
Fokozatosan romlanak a munkafeltételek, a foglalkoztatás biztonsága – a 
fenntartóktól függetlenül - az ágazati kollektív szerződés hiánya miatt 
garantálhatatlan. 
 
Dr. Marosi János szakértő ismertette a szociális ágazatban szervezhető 
sztrájk jogi- és szervezési szempontjait. Ennek során felhasználta az MKKSZ 
által idén két alkalommal sikeresen megszervezett önkormányzati 
tisztviselői sztrájk segédanyagait, amelyeket analógiával – kis módosítással 
- értelemszerűen alkalmazni lehet egy szociális sztrájk megszervezése 
során. (A mostani sztrájk kezdeményezéshez az  új dokumentumokat a jövő 
héten új hírlevélben küldjük ki.) 
 
Megállapítása szerint a sztrájk – jogi értelemben – könnyen indítható és 
könnyen lezárható, miközben szervezési oldalról rendkívüli erőfeszítéseket 
követel. 
 
Az MKKSZ Szociális OSZT Elnöksége azt is megállapította, hogy az MKKSZ és 
a  MSZ EDDSZ szervezetével fennálló koalíció alapján jelenleg működő 
sztrájkbizottsága van, amely tárgyalásban áll a Kormánnyal. 
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2015/MKKSZ-MSZEDDSZ-Koalicios_megallapodas.pdf  
Tehát a sztrájk indításának jogi feltételei adva vannak. 



 
5. Az OSZT elnökség döntött arról, hogy felhívja az ágazat dolgozóit, és 

különösen az OSZT megválasztott tagjait, vegyenek részt az MKKSZ és a 
SZÁD által szervezett „Szociális Munka Napja” című, 2016. november 10-
én, Budapesten, a József Attila Művelődési Központban tartandó 
szociálpolitikai, szakmai konferencián. 
http://www.mkksz.org.hu/html/main/2016/szocialismunkanap2016.pdf  
 
 

6. Az Elnökség ezzel együtt, ugyanerre a helyszínre összehívja az MKKSZ 
Szociális Országos Tanács ülését november 10-én, 9.30 órai kezdettel! 
 
FIGYELEM: Akkreditáció a fenti címen! A helyszínre utazásban segítenek az 
MKKSZ megyei titkárai. Kérjük, és fontos: a munkahelyi szervezet 
(alapszervezet) döntésre felhatalmazott képviselője vegyen részt a tanács 
ülésén és a konferencián! 

 
7. Az Elnökség kezdeményezte, hogy a Szociális Országos Szakmai Tanács 

november 10-i ülésére készüljön előterjesztés a szociális ágazatban 
dolgozók helyzetének megoldására vonatkozó MKKSZ stratégia és 
követelések megfogalmazására, és legkésőbb november 10-én szülessen 
döntés közös érdekvédelmi akció indításáról. 

 

 

Budapest, 2016. november 04.  

 

 

Pecséri Gábor s.k     Józsa Hajnalka s.k             Boros Péterné 
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